1. Premier, HSBC Bank A.Ş.nin sunduğu bir ürün / hizmet paketidir. Mevzuata, hesap açma
kriterlerine ve yerel düzenleyici kurallara tabidir. HSBC Premier müşterisi olabilmek için, bankamızda
en az 250.000 TL veya muadili döviz cinsinden bakiyenizin bulunması yeterlidir. Bakiyeniz TL / yabancı
para vadeli / vadesiz mevduat, yatırım fonu, bireysel emeklilik, hazine bonosu/devlet tahvili / Türkiye
Cumhuriyeti ve Türk şirket Eurobondları, ve / veya hisse senedinden oluşabilir. Bakiyenizin 12 ay
boyunca belirlenen kriteri sağlayamaması durumunda bankamızdaki Premier müşteri statünüz ve
Premier ürün / hizmet ayrıcalıklarından yararlanma durumunuz sona erer.
2. Kanallardan ücretsiz para transferi, yalnız Premier varlık kriterini sağlayan müşterilerimiz için
geçerli olup, bu kanallar; HSBC Şubeleri, İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık uygulaması, ATM ve
Telefon Bankacılığı üzerinden yapılan işlemleri içermektedir. Geç EFT (hafta içi saat 16:00-17:00)
işlemleri, yukarıda belirtilen istisnaların kapsamına girmemektedir. Muhabir bankaların yapmış
olduğu uygulama değişikliklerinden dolayı müşterilerimizden muhabir banka masrafları
kesilebilmektedir. HSBC A.Ş.’nin ücret, faiz ve komisyon oranlarını ve indirimlerini değiştirme hakkı
saklıdır.
3. Yurt dışı ATM'lerden yapacağınız para çekme işlemlerinde HSBC Bank A.Ş. tarafından yurtdışı nakit
çekim ücreti alınmayacaktır, bununla birlikte işlem yaptığınız ATM bankası tarafından ücret tahsil
edilebilir ve/veya yurt dışı ATM’lerden yapacağınız para çekme işlemleri esnasında ATM bankası
tarafından DCC (Dinamik Kur Dönüşümü) seçeneği sunulabilir, bu seçenekte müşterilere EUR-USD,
GBP-USD, CAD-USD, AUD-USD pariteleri kullanılarak işlemi tamamlama seçenekleri önerilebilir. DCC
seçeneğinin kabul edilmesi durumunda Euro-USD, GBP-USD, CAD-USD, AUD-USD pariteleri nedeniyle
ATM’den çekmiş olduğunuz tutar ile hesabınıza yansıyan tutar arasında fark oluşabilir. Sizden ricamız
yurt dışı ATM’lerden yapacağınız işlemlerde ATM’de çıkan bu gibi uyarı / bilgilendirme metinlerini
okuyarak, tercihiniz doğrultusunda işleme devam etmenizdir. HSBC Premier müşterileri, HSBC
Premier Banka ve Kredi Kartlarını kullanarak tüm yurt içi ATM’lerden vadesiz hesaptan TL para
birimiyle para çekme-para yatırma ve bakiye sorgulaması ile, HSBC Premier Kredi Kartları ile kredi
kartı borç-limit sorgulama ve kredi kartı borç ödeme işlemlerini günlük işlem limitleri dahilinde
ücretsiz olarak gerçekleştirebilmektedir. Kredi Kartınız ile vadesiz hesap işlemlerimizi
gerçekleştirebilmek için TL ana hesabınızın tanımlı olduğu açık/geçerli bir Banka Kartınızın bulunması
ve Banka Kartınız ile Kredi Kart işlemlerini gerçekleştirebilmek için ise açık/geçerli bir Kredi Kartınızın
bulunması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi ve işlem limitlerine www.hsbc.com.tr, HSBC Premier Telefon
Bankacılığı 0850 211 0 112, veya HSBC Bank A.Ş. Şubelerinden ulaşabilirsiniz.
4. Modern Hesap ile TL hesaplar için bakiyenizin 3.000 ile 1.000.000, USD, EUR ve GBP hesaplar için
ise 2.000 ile 150.000 arasındaki kısmı için faiz kazanırsınız, 3.000 TL; 2.000 USD, EUR ve GBP’ye kadar
olan kısmı vadesiz hesabınızda kalır ve faiz uygulanmaz. Faiz oranı, günlük işleyen yıllık brüt faiz
oranını ifade eder. HSBC Bank A.Ş. Premier varlık kriterini sağlayan müşterilerine şartları
www.hsbc.com.tr web adresinde belirtilen Modern Hesap ürünü için vereceği avantajlı faiz oranında
dilediği gibi değişiklik yapma ve dilediği zaman uygulamayı sonlandırma hakkına sahiptir. HSBC Bank
A.Ş.’nin faiz oranlarını değiştirme hakkı saklıdır.
HSBC Premier ve HSBC Premier / Premier Miles Kredi Kartı’nın yukarıda belirtilen veya belirtilmeyen
tüm avantajları ve detayları için; Premier Müşteri Temsilciniz, Premier İnternet Sayfası;
www.premier.hsbc.com.tr, tüm HSBC Şube’lerini ziyaret edebilir veya Premier Telefon Bankacılığı
Hattı; 0850 211 0 112 arayabilirsiniz.
HSBC Bank A.Ş., uygulama koşullarının tamamında dilediği zaman değişiklik yapma ve/veya
uygulamayı durdurma hakkına sahiptir.
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